
 
 
 

Veel gestelde vragen bij corona en quarantaine 

Mijn kind moet in quarantaine omdat er een leerling of leerkracht in de groep positief is getest. 

Waar vind ik meer informatie? 

Op de site van de RIVM staat een brief met meer informatie. 

Waarom mag mijn kind niet naar school als hij niet ziek is en ook geen klachten heeft? 

Er is een leerling of leerkracht positief getest op corona in de groep van uw kind. Wij volgen de 

richtlijnen van de GGD op. Zij geven aan dat de groep in thuisquarantaine moet. 

Mijn kind was niet op school op de dag dat de besmette leerling of leerkracht voor het laatst op 
school was. Moet mijn kind dan ook in quarantaine?  
Ja, uw kind moet ook in quarantaine. Twee dagen voordat de klachten ontstonden bij de besmette 
leerling of leerkracht was deze persoon al besmettelijk. Als uw kind die dagen wel op school was, dan 
moet uw kind ook in quarantaine. Twijfelt u, dan kunt u bellen met de GGD op 085-0782878 
(maandag tot en met zondag bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur). 

Mijn kind moet in quarantaine. Mag mijn kind wel naar de (nood)opvang of naar de sport? 

Nee, als uw kind in quarantaine moet, moet het thuisblijven. Dus niet naar de (nood)opvang, maar 

ook niet mee boodschappen doen en niet sporten. 

Mijn kind moet in quarantaine. Moeten de overige gezinsleden of  huisgenoten ook in 

quarantaine? 

Nee de overige huisgenoten kunnen gewoon naar school of naar het werk. 

Waarom mogen broers en zussen van een leerling die in quarantaine zit wel naar school? 

Alleen de broers en zussen van de leerling die positief is getest mogen niet naar school. Broers en 

zussen van de andere leerlingen uit de groep mogen wel naar school. Deze broers en zussen zijn niet 

in contact geweest met de besmette leerling. Zij kunnen alleen besmet worden als een leerling die in 

quarantaine zit, toch klachten krijgt. Dan is het belangrijk dat ouders direct actie ondernemen en hun 

kind laten testen. Zo kan een mogelijke verspreiding via het gezin voorkomen worden.  

Moet mijn kind in quarantaine ook in isolatie? 

Nee dat hoeft zeker niet. Uw kind hoeft niet besmet te zijn met corona. In de meeste gevallen is dat 

ook zo. U hoeft uw kind dus niet te isoleren. Gezinnen passen op advies van de GGD isolatie toe bij 

pubers of ouders als iemand van het gezin besmet is en het gezin probeert te voorkomen dat de 

andere gezinsleden besmet raken.  

Waarom moet ik mijn kind in quarantaine laten testen als deze geen klachten heeft? 

Het is aan u om te bepalen of u uw kind laat testen.  

Wij adviseren u om uw kind te laten testen op de vijfde dag, zodat hij of zij snel weer naar school kan 

gaan. Wij proberen corona zoveel mogelijk buiten de school te houden. Zo kunnen wij een zo veilig 

mogelijke situatie voor onze leerlingen en leerkrachten realiseren. Wij willen voorkomen dat via de 

school de besmettingen verder toenemen, met het risico dat wij straks de scholen weer moeten 

sluiten.  

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact


 
 
 

Ik wil mijn kind liever niet laten testen. Ben ik daartoe verplicht? 

U bent niet verplicht uw kind te laten testen. Het is uw keuze. Als u uw kind niet heeft laten testen bij 

milde klachten, kan uw kind niet naar school. Als u uw kind niet heeft laten testen vanaf de vijfde dag 

in quarantaine, kan uw kind pas na de 10e dag weer naar school.  

Waar kan ik voor mijn kind een afspraak maken voor een (kindvriendelijke) test? 

U kunt direct telefonisch een afspraak maken via 0800-1202 (maandag tot en met zondag bereikbaar 

van 08:00 tot 20:00 uur). Er wordt dan voor uw kind wat extra tijd ingepland. Sinds 26 maart gaat de 

GGD kindvriendelijker testen door bij afname in de neus veel minder diep te gaan. Bij kinderen onder 

de 12 jaar gaat het wattenstaafje 1-2 centimeter naar binnen. 

Is er ook een andere vorm van testen voor hele  jonge kinderen? 
Nee, de GGD is op de meeste plaatsen gestopt met de speekseltest met de zogenaamde ‘Sabbelwat’. 
Een kind moest heel lang sabbelen om genoeg speeksel op te vangen. Dit was daarom niet 
kindvriendelijker dan de veel gebruikte testafname met een wattenstaafje. 

Kan ik ook online een afspraak maken voor een test van mijn kind?  
U kunt ook een afspraak maken via www.coronatest.nl. Dat kan voor kinderen vanaf 7 jaar en als u 
beschikt over een DigiD voor uw kind. Het aanvragen van een DigiD kost minimaal een paar 
werkdagen. 

Mijn kind moet in quarantaine en is kort geleden in contact geweest met iemand die een 

kwetsbare gezondheid heeft. Mag ik mijn kind ook direct laten testen? 

U mag u kind direct laten testen als u wilt weten of uw kind mogelijkerwijs besmet is. Dit is een extra 

test. Als de test negatief is, dan moet uw kind in quarantaine blijven tot de vijfde dag. Het virus kan 

zich nog ontwikkelen in de dagen, waardoor het wel meetbaar wordt. Wilt u wel graag snel weten of 

uw kind besmet is? Dan kunt u voor beide testen in één keer een afspraak maken via: 0800-2035. 

Op de GGD site staat dat bij quarantaine meteen getest moet worden op de 1e en op de 5e dag. 

Waarom  hoeft dat bij mijn kind niet? 

Dit is voor kinderen niet nodig, tenzij uw kind (milde) klachten ontwikkelt. Dan is het advies wel om 

meteen uw kind te laten testen. De GGD wil voorkomen dat kinderen onnodig getest worden.    

  

http://www.coronatest.nl/


 
 
 

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op een coronatest? 

U kunt bijvoorbeeld samen kijken naar dit fragment van het Jeugdjournaal. Hierin wordt uitgelegd 

wat er gebeurd en geven kinderen een reactie hoe zij het vonden.  

Maak het testen op corona niet te groot. 

Leg het kind thuis rustig uit wat er gaat gebeuren en dat 
het een diploma, tekening of sticker krijgt. 

Vermijd woorden als ’angst’, ’eng’, ’pijn’, ’diep’. 

Vergelijk de test met in het zwembad springen zonder je 
neus dicht te knijpen, even vervelend maar daarna 
zwem je gewoon weer door. 

Laat de deskundigen in de teststraat hun werk doen. 

Laat eerst uw kind testen, daarna uzelf.  

Vindt uw kind het extra spannend om getest te worden? 
Vertel dit bij de teststraat, dan wordt hier rekening mee 
gehouden. 

 

Er is ook een filmpje waarin de GGD aan u uitlegt hoe het testen van kinderen werkt.  

Wanneer mag mijn kind weer naar school? 

Als u uw kind op de vijfde dag na het laatste contact laat testen, en de uitslag is negatief, dan mag uw 

kind weer naar school. De exacte datum staat vermeld in de informatie die u van de school heeft 

ontvangen. Als u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen, mag hij of zij na 10 dagen weer naar 

school. 

Wat moet ik doen als mijn kind geen klachten heeft, maar toch positief getest wordt? 

Als uw kind positief getest is, vragen wij u om dat direct door te geven aan de directeur van de 

school. Uw kind moet 5 dagen thuisblijven om zeker te weten dat er niet alsnog klachten komen. 

 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2347399-zo-gaat-het-bij-de-corona-teststraat-voor-kinderen.html?ext=html
https://www.youtube.com/watch?v=-2j7NITTrqg&ab_channel=GGDGHORNederland

